
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

3.1.1 Setting 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 
penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 
SDN Gesengan 01 Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012-
2013.  

 
3.1.2 Karakteristik dan Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah siswa-siswi Kelas 4 SDN 
Gesengan 01 Tahun Pelajaran 2012-2013 yang berjumlah 21 siswa terdiri dari 
13 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan pada pokok bahasan struktur daun 
dan fungsinya. 

Dilihat dari segi pekerjaan orang tua siswa kelas 4 SDN Gesengan 01 
yang berjumlah 21 tersebut bervariasi, ada yang PNS, pegawai swasta, 
pedagang, petani, dan mayoritas buruh tani, sehingga karakteristiknya 
berbeda-beda, melihat keseharian siswa dilihat dari segi penguasaan materi 
dibedakan menjadi 2 yaitu siswa yang mampu memahami materi berjumlah 10 
siswa dan yang tidak menguasai materi berjumlah 11 siswa. Kebanyakan siswa 
yang menguasai materi berasal dari keluarga yang mempunyai penghasilan 
cukup dan orang tuanya sadar pendidikan sehingga dalam kesehariannya 
selalu memperhatikan belajar anak. Sedangkan siswa yang tidak menguasai 
materi rata-rata orang tuanya berpenghasilan kurang. Orang tua siswa tersebut 
terlalu sibuk mencari nafkah sehingga anak kurang mendapatkan perhatian.  

 
3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 2012-
2013. Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut. 
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a) Penyusunan proposal dimulai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan 
September 2012. 

b) Pelaksanaan pra siklus pada minggu 1 dan 2 bulan September 2012. 
c) Pelaksanaan siklus I pada minggu 1 dan 2 bulan Oktober 2012. 
d) Pelaksanaan siklus II pada minggu 3 dan minggu 4 bulan November 2012. 
e) Penulisan laporan penelitian minggu 4 bulan November 2012 sampai akhir 

Desember 2012. 
 
3.2 Variabel yang Akan Diteliti 

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 
3.2.1 penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA tentang struktur daun 

dan fungsinya. 
3.2.2 Pencapaian hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran menggunakan 

metode demonstrasi. 
 

3.3 Prosedur Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim 

Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 
pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 
tindakan mereka dalam  melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 
tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek 
pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2000: 3). 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 
penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart  
(dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang 
berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 
(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah 
perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum 
masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi 
permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat 
pada gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1  
Alur PTK Kemmis dan Taggart   

 
Keterangan alur di atas adalah: 

(1) Siklus I 
a. Rencana/rancangan I 
b. Tindakan perbaikan siklus I yang disertai observasi 
c. Refleksi tindakan siklus I 

(2) Siklus II 
a. Rencana revisi siklus II 
b. Tindakan perbaikan siklus II yang disertai observasi 
c. Refleksi tindakan siklus II 

 

Adapun tentang prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui 2 
siklus sebagai berikut. 
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3.4.1 Siklus I 
a. Rencana/rancangan siklus I 

Pada tahap perencanaan ini peneliti menyusun rencana tindakan 
perbaikan siklus I berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan pra siklus. 
Adapun hal yang dipersiapkan dalam tahap perencanaan ini adalah 
sebagai berikut. 
(a) Menyusun RPP perbaikan pembelajaran dengan menggunakan 

metode demonstrasi; 
(b) Menyusun soal tes formatif untuk memperoleh data nilai evaluasi 

pada akhir pembelajaran; 
(c) Menyusun lembar observasi guru dan siswa yang akan digunakan 

observer untuk memperoleh data perubahan sikap dan tingkahlaku 
guru serta siswa selama pelaksanaan perbaikan siklus I. 
 

b. Tindakan perbaikan siklus I 
Tahap tindakan perbaikan siklus I ini peneliti melakukan perbaikan 

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang di 
dalam RPP. 

 
c. Observasi siklus I 

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh observer yaitu teman 
sejawat peneliti selama proses pelaksanaan perbaikan pembelajaran 
menggunakan lembar observasi yang sudah tersedia. Lembar observasi 
ini untuk mengetahui perubahan tingkah laku guru dan siswa sebagai 
data penelitian.  

 
d. Refleksi tindakan siklus I 

Refleksi merupakan tindakan analisis pelaksanaan perbaikan 
pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti bersama-sama dengan 
pengamat atau observer. Tahap refleksi ini untuk mendapatkan kekuatan 
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dan kelemahan tindakan siklus I yang akan digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perbaikan selanjutnya. 

  
3.4.2 Siklus II 

a. Rencana/rancangan siklus II 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan siklus II 

ini meliputi: 
(a) Menyusun kembali RPP dengan menggunakan metode yang sama 

yaitu metode demonstrasi berdasar kepada hasil refleksi siklus 
sebelumnya; 

(b) Menyusun lembar kerja siswa dan soal tes formatif; 
(c) Menyusun lembar observasi yang akan digunakan sebagai alat 

pengumpul data guru dan siswa selama proses pelaksanaan 
perbaikan pembelajaran siklus II. 
 

b. Tindakan perbaikan siklus II 
Tahap tindakan perbaikan pembelajaran siklus II ini dilaksanakan 

sesuai dengan  perangkat pembelajaran atau RPP yang sudah tersusun 
pada tahap perencanaan. Tindakan ini tetap menggunakan metode 
demonstrasi dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 
teridentifikasi pada siklus sebelumnya. Tindakan ini disertai pemberian 
tes formatif pada akhir pembelajaran sebagai data penelitian untuk 
mengetahui peningkatan pemahaman siswa tentang materi yang 
diberikan. 

 
c. Observasi siklus II 

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh observer yaitu teman 
sejawat peneliti selama proses pelaksanaan perbaikan pembelajaran 
siklus II berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang sudah 
tersedia. Lembar observasi ini untuk mengetahui perubahan tingkah laku 
guru dan siswa sebagai data penelitian.  
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Kecuali lembar observasi peneliti juga menggunakan data hasil tes 
formatif sebagai data pembanding tingkat pemahaman siswa tentang 
materi yang diajarkan dengan siklus sebelumnya. 

 
d. Refleksi tindakan siklus II 

Tindakan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan perbaikan 
pembelajaran siklus II. Refleksi ini merupakan kegiatan mengidentifikasi 
serta menganalisis temuan pada pelaksanaan perbaikan siklus II tentang 
sikap guru serta siswa selama pembelajaran dengan mengacu pada 
lembar observasi dan juga tentang hasil tes formatif pada siklus tersebut. 

 
3.4 Data dan Cara Pengumpulannya 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. 
Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan lembar pengamatan dan data 
kuantitatif dikumpulkan menggunakan instrument berupa tes. 
3.5.1 Observasi/Pengamatan 

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan oleh peneliti dibantu oleh 
seorang guru dimaksudkan untuk mengetahui segala perubahan yang terjadi 
selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamat mencatat semua 
perubahan tersebut dengan format pengamatan bagi guru dan siswa yang 
sudah disediakan. Isi format tersebut mencatat semua kelebihan dan 
kekurangan guru serta siswa selama pembelajaran berlangsung untuk 
memperoleh data kualitatif. 

 
3.5.2 Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes formatif dari masing-
masing siklus yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran yang fungsinya 
untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Tes ini digunakan untuk 
memperoleh data mengenai hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam tentang 
struktur daun dan fungsinya. Sedangkan hasil dari tes masing-masing siklus 
tersebut kemudian dibandingkan. 
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3.5.3 Analisis Instrumen Tes 

Analisis yang digunakan untuk menguji keabsahan dan kevalidan butir 
soal tes formatif adalah menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.  

Uji validitas dan reliabilitas menggunakan program ANATES Ver. 4.0.0. 
Berdasarkan hasil analisis uji validitas tes, instrument soal tes yang 
valid/signifikan dan tidak valid/tidak signifikan dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 
Validitas Butir Tes 

No Kriteria Butir soal Esay 

1 Valid/Signifikan 4, 5, 7, 8, 10 

2 Tidak Valid/Tidak Signifikan 1, 2, 3, 6, 9 
 

Berdasarkan data pada tabel 3.1 tentang validitas butir soal tes dijelaskan 
bahwa soal yang valid adalah nomor soal 4 dengan korelasi 0.754, soal 
nomor 5 dengan koefisien korelasi 0.744, serta nomor soal 7 dengan korelasi 
0.594, nomor soal 8 dengan korelasi 0.699 dan nomor soal 10 dengan 
korelasi 0.677. Soal yang valid/signifikan akan digunakan pada soal tes 
formatif siklus I dan siklus II.  

 
3.5 Indikator Kinerja 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini 
dapat diraih. Adapun menjadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 
3.5.1 Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi 

berjalan baik dengan hasil belajar siswa mencapai KKM 70. 
3.5.2 Ketercapaian ketuntasan  ≥85%. 

 
3.6 Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
dalam penelitian ini adalah hasil tes formatif masing-masing siklus dan akan dianalisis 
menggunakan analisis diskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil tes formatif 
masing-masing siklus.  
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Data sekunder dari penelitian ini adalah hasil observasi guru dan siswa yang dilakukan 
oleh teman sejawat dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 
yang diperoleh proses pembelajaran. 


